Uudelle Pelaajalle

TULE MUKAAN TOIMINTAAN! Mitä toiminta on / mitä harrastaja saa?
· Laadukasta lajivalmennusta
· Laadukasta fysiikkavalmennusta, teemme yhteistyötä fysiikkavalmentajien kanssa
· Hyvät olosuhteet talvella ja kesällä: Ouluhalli ja tekonurmikentät käytössä joka joukkueella, myös pienillä ·
Pelaamista myös talvella
· Vahvan ja toimivan seuran sekä joukkueiden taustajoukot
· Mukavaa ja monipuolista tekemistä pesäpallon sekä urheilun parissa: uusia kavereita · Seuran tarjoamia
etuja
· Edullisen harrastuksen, myös pelaajan kasvaessa vanhempiin ikäluokkiin (seuramaksu naperoikäiset koko
vuosi 100e, vanhemmat n. 200e / vuosi + joukkueen toimintamaksu n. 20- 60e / kk)
· Esimerkki talvikauden maksuista G-junioreilla / naperot, seuramaksu 50e + joukkueen toimintamaksu n.
50e (+ kesä samat maksut)
· Mahdollisuuden harrastaa myös toista lajia pesiksen ohessa

TOIMINNAN PERIAATTEITA
Missio
Mielekästä harrastamista ja kilpailua hyvässä seurassa Junioripesistä suurella sydämmellä.
Visio
Pohjois-Suomen laadukkain ja arvostetuin junioripesäpalloseura 2020

JOUKKUEIDEN MAKSUT
Lisenssimaksut
Jokainen Lippo Junioreissa pelaava maksaa Suomen Pesäpalloliitolle lisenssimaksun. Se toimii pelilupana
sarja- ja leiriotteluissa sekä vakuutuksena peli- ja harjoitustapahtumissa.

Jäsenmaksu
Jokainen seuraa edustava pelaaja maksaa vuosittain jäsenmaksun. Pelaajien jäsenmaksu sisältyy
kausimaksuun.
Kuukausimaksu ja joukkueiden oma varainhankinta
Edellä esitettyihin kausimaksuihin eivät sisälly joukkueen omat kulut, jotka jäävät joukkueen tai pelaajan
itse hoidettavaksi. Näitä ovat esimerkiksi leirimaksut, turnausmaksut, peli-, turnaus- ja leirimatkakulut,
Ouluhallin vuoromaksut, harjoituspallot, pelivälineet, verkkarit tai muut seura-asut, ensiapulaukku ja muut
huoltotarvikkeet sekä joukkueen omat retket ja muut tilaisuudet.

VALMENNUS
Juniori- ja valmennuspäällikkö vastaavat seuran valmennustyöstä ja sen kehittämisestä. Heidän tehtäviin
kuuluvat mm. valmentajien välisen yhteistyön edistäminen, valmentajakoulutuksen suunnittelu ja toteutus,
valmentajarekrytointi ja valmentajasopimusten tekeminen yhdessä joukkueenjohtajien kanssa.
Lippo Juniorit ry kouluttaa valmentajia yhteistyössä Pesäpalloliiton kanssa. Tavoitteena on, että kullakin
joukkueella on ainakin kaksi koulutettua valmentajaa. Valmentajille järjestetään säännöllisesti
valmentajatapaamisia, joissa valmentajat voivat vaihtaa keskenään kokemuksia sekä etsiä ratkaisuja
ilmenneisiin haasteisiin.

MUUT TOIMIJAT (Vanhemmat)
Kotipeleissä tarvitaan talkoopanosta, jotta pelikenttä saadaan pelikuntoon.
Pelin aikanakin tarvitaan talkootyötä. Esimerkiksi 2-, 3- ja takatuomareina toimivat usein vanhemmat.
Jokaisessa pelissä toimii joku vanhemmista kirjurina, joka pitää pelistä juniorijoukkueille tarkoitettua
yksinkertaistettua pöytäkirjaa. Tulostaulua hoitamaan tarvitaan yksi vanhempi.

VARUSTEET
Seuran joukkueet ja pelaajat hankkivat itsenäisesti harjoitteluun tarvittavat välineet. Seura järjestää
pelaajille D-ikäluokkaan asti peliasut, jotka jokainen pelaaja kuittaa itselleen aina pelikaudeksi kerrallaan.
Peliasut ovat aina seuran omaisuutta. C-juniorit ja vanhemmat joukkueet hankkivat itse joukkueina
pelipukunsa, jolloin peliasu on jokaisen oma. Seura uusii peliasuja tilanteen mukaan junioripäällikön
ohjeistamana.
Päänsuojus
Päänsuojusta käytetään harjoittelussa valmentajan ohjeen mukaan. Ottelussa päänsuojuksen käyttäminen
on pakollista. Sisävuorossa lyöjän ja etenijöiden on käytettävä päänsuojusta. Otteluiden alkulämmittelyissä,
kaarella ja seuran harjoituksissa tulee käyttää kypärää. Kypärässä tulee olla CE-merkintä, joka on jokaisen
pelaajan ja perheen vastuulla.

KENTÄN LAIDALLA
Pelaajien vanhemmat, sukulaiset ja kaverit sekä kaikki lajistamme kiinnostuneet ovat tervetulleita
seuraamaan joukkueidemme otteluita.
Kannustamisessa muistamme seuraavat periaatteet:
° ohjeita pelaajille antaa vain pelinjohtaja, sillä hyvääkin tarkoittavat vanhempien neuvot häiritsevät
pelinjohtajan ja pelaajan työskentelyä ja useimmiten sekoittavat joukkueen pelisuunnitelman
° kannustamme positiivisesti, emmekä vaivu synkkyyteen vaikka kaikki ei menisi suunnitelmien mukaan
° emme hauku tai nimittele vastustajaa emmekä heidän kannustusjoukkojaan
° emme arvostele tuomareiden toimintaa

Kysymyksiin vastaa: info@lippojuniorit.fi / p. 0407318933

